
 

AVTAL – Internettjänst för kontraktsleverantör
Mellan HKScan Sweden AB (”HKScan”), och nedan angiven kontraktsleverantör (”Leverantören”), avtalas att HKScan 
ska tillhandahålla och Leverantör ha rätt att utnyttja HKScans internettjänst enligt villkor som framgår av detta avtal 
(se bilaga Villkor för internettjänst).

Leverantör:
  Namn           Personnr/Organisationsnr   Leverantörsnummer

   E-post

Undertecknat avtal sänds till HKScan som därefter undertecknar och återsänder kopia av avtalet. 

Leverantörens underskrift:    HKScans underskrift:

 
Ort och datum      Ort och datum

 
Firmateckning Leverantören    Firmateckning HKScan

 
Namnförtydligande     Namnförtydligande 



 VILLKOR FÖR INTERNETTJÄNST
1. Programvara
Leverantören ska använda av HKScan Sweden AB (”HKScan”) rekommenderade internetinställningar vid kommunika-
tion med HKScans internettjänst. 

2. Behörighet
För att utnyttja tjänsterna som är tillgängliga inom HKScans internettjänst krävs, om Leverantören är juridisk person, 
att Leverantören skriftligen befullmäktigar en person, nedan kallad Användaren, att för Leverantörens räkning utnyttja 
tjänsterna. Detta sker på särskild fullmaktsblankett som HKScan tillhandahåller.

I de fall Leverantören driver verksamheten i eget namn eller i form av enskild firma är Leverantören likställd med  
Användare. Sådan Leverantör äger dock upplåta behörighet åt anställd eller annan genom fullmakt på så sätt som 
ovan angetts.

3. Signatur och säkerhetskod
För att kunna utnyttja avtalade tjänster krävs att Användaren använder en signatur och säkerhetskod samt för vissa 
tjänster anger sitt person- eller organisationsnummer. Säkerhetskoden måste bytas en gång per år.

Leverantören förbinder sig att:
- inte avslöja säkerhetskoden för någon obehörig
- inte förvara anteckning om säkerhetskod på sådant sätt att någon obehörig person kan få kännedom om den
- om säkerhetskoden antecknas, inte ange dess egenskaper av kod eller dess samband med annan HKScan-information
- ansvara för skada som kan uppkomma genom försummelse vid handhavande av säkerhetskoden
- endast använda information från internettjänst för eget bruk
- inte missbruka anmälningssystem

4. Behörighetskontroll
HKScan äger rätt och behörighet att tillhandahålla Leverantören tillgängliga och begärda tjänster när ovan under 
punkt 3 nämnda säkerhetskod- och behörighetskrav uppfyllts av Användaren. Föreligger användarfullmakt gäller 
denna till dess att den skriftligen återkallats av Leverantören.

HKScan är inte skyldigt att utföra annan behörighetskontroll än ovan angivna och Leverantören är införstådd med att 
uppdrag som lämnats till HKScan enligt ovan är bindande för Leverantören.

5. Meddelande
HKScan äger rätt att från tid till annan förändra utbudet av internettjänster. HKScan ska på sätt som HKScan finner 
lämpligt, meddela Leverantören om förändringar. 

6. HKScans ansvar
HKScan är inte ansvarig för skada som kan hänföras till svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndig-
hetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknade omständighet. Förbehållet i fråga om 
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om HKScan är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

HKScan är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om HKScan gjort behörighetskontroll 
enligt punkt 4 ovan och det i övrigt ej styrks att HKScan förfarit grovt vårdslöst. 

HKScan ansvarar inte i något fall för indirekt skada. HKScan är inte heller ansvarig för skada på grund av drifts- eller 
andra störningar som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av internettjänster.

7. Avtalets giltighetstid
Detta avtal gäller från och med denna dag och tillsvidare. Uppsägning kan ske med omedelbar verkan från respektive 
part, varvid beordrade uppdrag som HKScan ännu inte påbörjat utförandet av makuleras. 

8. Överlåtelse av avtal
HKScan har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom HKScan Oyj- 
koncernen.
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